
 

Reportagem- Sessão Parlamento dos 

Jovens 2018/2019        



                                         

 

1.ª Etapa: Fase escolar    

Na escola Secundária de Palmela, os alunos começaram por fazer 

listas e cada lista tinha de apresentar 3 medidas e 3 argumentos. 

Em seguida, realizou-se uma reunião com os alunos participantes 

e a professora Luzia Prates (responsável pela a atividade na 

escola).  

Após isto, foram eleitos dois deputados efetivos e um deputado 

suplente, que analisaram todas as medidas propostas, juntaram e 

formaram três medidas muito mais completas que as primeiras.



   

2.ª Etapa: Fase distrital   

No dia 18 de fevereiro de 2019, reuniram-se as escolas do 

distrito de Setúbal no Fórum Municipal de Alcochete.  

Na 1ª parte do debate as escolas começaram por apresentar as 

suas medidas e, em seguida, as mesmas votaram nas propostas de 

medida que mais gostaram. Tanto os deputados efetivos quanto 

os deputados suplentes puderam fazer perguntas aos deputados 

das outras escolas caso não tivessem entendido bem o que a 

proposta propunha.  

Já na 2.ª parte, juntaram as escolas, pela letra que os deputados 

sortearam na entrada, em 4 salas para estes poderem decidir se 

queriam ficar com as medidas vencedoras da 1.ª parte, excluir 

alguma e arranjarem outra, ou mesmo modificar só alguma coisa.  

O debate distrital de Setúbal, terminou assim com três escolas 

vencedoras que iriam representar o distrito a nível nacional. As 

escolas foram as seguintes: Escola Secundária de Palmela 

(Palmela), Escola Básica 2,3 El Rei D. Manuel I (Alcochete) e por 

fim a Escola Básica D. João I (Baixa da Banheira).  

 
 

  



             

3.ª e última etapa de uma aventura 

maravilhosa- A fase nacional    
 

Os alunos chegaram à Assembleia da República no dia 6 de maio 

de 2019 por volta das 12:00 h.  

  

 

Os alunos de cada distrito foram divididos em salas de comissões 

acompanhados pelos seus 

professores e jornalistas.        

 



                     

 

 

 

Visita guiada, peça de teatro e Último 

dia 
 

Pouco tempo depois de terem começado os debates em cada sala, 

os jornalistas tiveram uma visita guiada breve mas interessante 

pela 



Assembleia da República.  



 

 

Todos os alunos se dirigem para as salas de comissão novamente 

para retomar a última parte do debate.  

A última atividade deste grande dia foi uma peça teatral onde 

alunos e professores poderem assistir na Sala do Senado. 

  

Último dia…  

No dia 7 os alunos e jornalistas 

foram encaminhados para a sala 

do senado para dar início ao 

debate final, este agora, com 

todos os distritos.   

Na 1.ª parte do debate alguns 

deputados tiveram presentes como Eduardo Ferro Rodrigues. Os 

jornalistas saíram a meio da 1.ª parte, pois fizeram algumas 

perguntas aos deputados presentes. Após isto seguiu-se uma 

palestra com um deputado sobre o tema SOS Oceanos.  

A seguir ao almoço os alunos retomaram o seu lugar e o 

presidente de mesa Francisco Teixeira deu início à 2ª e última 

parte do debate. Os tiveram de votar nas 18 medidas propostas 

mas só 10 foram aprovadas.  



No final como despedida cantou-se o hino nacional e a deputada 

responsável pela atividade a nível nacional entregou os 

certificados ao porta-voz de cada distrito.                                                                                                                                                  
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